
โดย  ณัฐกานต์  สาจ าปา 
ส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 

กรมการจัดหางาน 

 

 

การน าคนต่างด้าวมาท างานภายใต้ MOU 
ตามพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าว 

มาท างานกับนายจ้างในประเทศ พ.ศ. ๒๕๕๙ 



คนต่างด้าวที่ได้รับอนุญาตให้ท างานในประเทศไทย 

 คนต่างด้าวเข้าเมืองถูกกฎหมาย 

     (1) ช่างฝีมือ นักธุรกิจ นักลงทุน 

           นักแสดง ครู นักข่าวฯ 

     (2)  คนต่างด้าวที่เข้ามาท างาน 

       ภายใต้ MOU 

 

     คนต่างด้าวหลบหนี       เข้าเมืองผิด
กฎหมายและได้รับอนุญาตให้อยู่และ
ท างานชั่วคราว ตามมติ ครม. 

      

 

 



แรงงานต่างด้าวที่เข้ามาท างานในประเทศไทย 

หลบหนีเข้าเมือง น าเข้าตาม MOU 

จดทะเบียนและอนุญาต 
ให้อยู่และท างานชั่วคราว 

พิสูจน์สัญชาติ 

อนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักรและ
ท างาน 

อนุญาตให้อยู่ใน
ราชอาณาจักร 

อนุญาตให้ท างาน 



การเข้ามาในประเทศไทยของแรงงานต่างด้าว 

การเข้ามาของแรงงานต่างด้าวเกิดจากการชักชวนโดยญาติหรือเพ่ือน 
และนายหน้า ส่วนใหญ่เข้ามาตามแนวชายแดนซ่ึงไทยมีชายแดน 

ติดกับประเทศเพ่ือนบ้าน (กัมพูชา ลาว และเมียนมา)  
จ านวน 5,009 กิโลเมตร 

 (กัมพูชา 798 กม. ลาว 1,810 กม. เมียนมา 2,401 กม.) 



คนต่างด้าวท่ีเข้ามาท างานภายใต้ MOU 

 
     เป็นการน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทยภายใต้บันทึกความเข้าใจ

ว่ า ด้ วยความร่วมมือ ด้านการจ้างแรงง าน  (Memorandum of 
Understanding : MOU) เพื่อให้มีขั้นตอนและกระบวนการด าเนินงานท่ี
ชัดเจน มีค่าใช้จ่ายท่ีเหมาะสม      และมีการส่งกลับประเทศต้นทางเมื่อ
ครบวาระการจ้างงาน        อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งปัจจุบันมีการลงนาม 
MOU กับ 4 ประเทศ  

  

  



 MOU ด้านการจ้างแรงงาน 

       ลาว 
18  ตุลาคม  2545 

     เวียดนาม 
23 กรกฎาคม 2558 

      กัมพูชา 
31 พฤษภาคม 2546 

    เมียนมา 
21  มิถุนายน  2546 

17 พ.ย.59 

19 ธ.ค.58 

6 ก.ค.59 



กรรมกร รับใช้ในบ้าน 

 ต าแหน่งงานท่ีอนุญาตน าเข้าภายใต้ MOU 



 กจิการที่อนุญาตให้จ้างคนต่างด้าวท างาน 

 สัญชาติกัมพูชา 
ลาว และเมียนมา 

 สัญชาติเวียดนาม 

 อนุญาต 25 กิจการ  ยกเว้นกิจการจ้างเหมาแรงงาน 

อนุญาต 2 กิจการ ก่อสร้างและประมงทะเล 



ระยะเวลาท่ีอนุญาตให้เข้ามาท างาน 

 ระยะแรก จะอนุญาตให้ท างานไม่เกิน 2 ปี 
 ต่ออายุได้อีกคร้ังละไม่เกิน 2 ปี 

 รวมระยะเวลาเข้ามาท างาน 1 คร้ัง ไม่เกิน 4 ปี 

 เมื่อครบก าหนดระยะเวลา 4 ปี หากต้องการท างานต่อ ต้องด าเนินการ 

      ตามขั้นตอนและต้องเว้นวรรค 30 วัน 



สาระส าคัญพระราชก าหนดการน าคนต่างด้าวมาท างานกับนายจ้าง
ในประเทศ พ.ศ. 2559 

หลักการ  เพื่อควบคุมการประกอบธุรกิจและนายจ้างท่ีน าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ 

 
1.ผู้น าเข้ามาท างาน 

4.บทก าหนดโทษ 

3.ก ากบัและควบคุม 

2.บริษัทผู้รับอนุญาต 

1. นายจ้าง 
2. ผู้รับอนุญาต 

1. ต้องได้รับอนุญาตจากกรมการจัดหางาน 
2. วางเงินค า้ประกันไม้น้อยกว่า 5 ล้านบาท 
3. เรียกเก็บค่าบริการจากนายจ้างเท่าน้ัน ห้ามเรียกเก็บจากคนต่างด้าว 

1. นายจ้างวางเงินประกันน าเข้าแรงงานต่างชาติ 1,000 บาทต่อคน 
2. การพักใช้ / เพิกถอนใบอนุญาตของกรณีไม่ปฏิบัติตามกฎหมายและ

กฎหมายของประเทศต้นทาง 

1. มีบทก าหนดโทษทั้งทางแพ่งและอาญา ต่อผู้ไม่ปฏิบัติตามกฎหมาย 



 (1) มอบให้ผู้รับอนุญาต เป็นคนน าเข้ามาท างาน 
นายจ้างต้องท าสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างาน ช าระ
ค่าบริการและค่าใช้จ่าย(ยกเว้นค่าใช้จ่ายส่วนตัวคนต่างด้าว) 
 (2)  นายจ้างเป็นผู้น าเข้ามาท างานด้วยตนเอง นายจ้าง
ต้องวางหลักประกัน กรณีที่เกิดความเสียหายจากการน าคน
ต่างด้าวเข้ามาท างาน 

 การน าคนต่างด้าวเข้ามาท างานในประเทศไทย  
กระท าได้ 2 กรณี 



 เงินสด พันธบัตรรัฐบาล หรือสัญญาค้ าประกันของ
ธนาคาร 

 คนต่างด้าวไม่เกิน 99 คน วาง1,000 บาท : 1 คน  

 คนต่างด้าวตั้งแต่ 100 คนขึ้นไปวาง 100,000 บาท  

การวางหลกัประกนัของนายจ้าง 



กรณีมอบให้ผู้รับอนุญาตเป็นผู้ด าเนินการ 

• นายจ้างต้องท าสัญญาการน าคนต่างด้าวมาท างาน(ไม่ต้องวางเงินประกัน) 

• จ่ายค่าบริการร้อยละ 10 – 25 (คนน้อยจ่ายมาก) 
      ร้อยละ 25 ไม่เกิน 12 คน     ร้อยละ 20  ไม่เกิน 45 คน                                                       
      ร้อยละ 15 ไม่เกิน 90 คน     ร้อยละ 10  ตั้งแต่ 91 คนขึ้นไป  
• จ่ายค่าใช้จ่ายที่กฎหมายก าหนดหรือที่นายจ้างแสดงเจตนา เช่น               

ค่าจัดเตรียมเอกสาร ค่าพาหนะเดินทาง 
• ส าหรับค่าใช้จ่ายส่วนตัวของคนต่างด้าวต้อง เช่น ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นใน

ประเทศต้นทาง ค่าตรวจสุขภาพ นายจ้างไม่ต้องรับผิดชอบ 



- สจจ./สจก. 
- แบบ นจ.1 
- สนญ. ตัง้อยู่ 
- แสดงหลกัฐาน 
ความจ าเป็น/การให้     
โอกาสคนไทย 
- ระเบียบกรมฯ ปี 59 
- อาย ุ1 ปี 

1. ขอโควตา 

- สจจ./สจก. 
- แบบ บจ.2 
- ท่ีท างาน 
- หนังสือแต่งตัง้ 
- สญัญาจ้างงาน 
- เอกสารนายจ้าง 
- หลกัฐานการมอบ 
  อ านาจ 
 

2. ย่ืนค าร้อง 

- รบัสมคัร 
- คดัเลือก 
- ท าสญัญา 
- จดัท าบญัชีรายช่ือ 
- ส่งรายช่ือให้  
  นายจ้างไทย 

3. ประเทศต้นทาง 

ขั้นตอนการน าเข้า MOU 



ขั้นตอนการน าเข้า MOU (ต่อ) 

4. ขออนุญาตท างาน    
  แทนคนต่างด้าว 

6. อบรมก่อนท างาน 
5. การอนุญาต

น าเข้า 

- สจจ./สจก. 
- แบบ ตท.2 
- ช าระค่าค าร้อง/WP 
- วางเงินประกนั 

  (กรณีนายจ้างย่ืน) 
- หลกัฐานการมอบ 
  อ านาจ 

- ศนูยแ์รกรบัเข้า 
  ท างานและส้ินสดุ 
  การจ้าง 
- หนองคาย(ลาว) 
- สระแก้ว(กมัพชูา) 
- ตาก(เมียนมา) 

- กรมการจดัหางาน 
(สบต.) 

- แจ้งการอนุญาตให้ 
  นายจ้าง 
- แจ้ง สอท. 
- แจ้ง.สตม. 



ขั้นตอนการน าเข้า MOU (ต่อ) 

7. ขอรบัใบอนุญาตท างาน 8. ส้ินสดุวาระการจ้างงาน 

- คนต่างด้าวไปตรวจสขุภาพ 
- น าใบรบัรองแพทยข์อรบั WP. 

    สจจ./สจก. 
- อนุญาตให้ท างานตัง้แต่วนัท่ี 
  ได้รบัอนุญาตให้อยู่ใน  
  ราชอาณาจกัร 

- เดินทางกลบัประเทศต้นทาง 
  ผ่านศนูยแ์รกรบัเข้าท างาน 

     และส้ินสดุการจ้าง 
- ต้องการกลบัเข้ามาท างานใหม่ 

     เว้นวรรค 30 วนั 



1. การแจ้งความต้องการจ้างคนต่างด้าว (ขอโควตา) 

• ย่ืนแบบ นจ.1 ณ สจจ./สจก. ที่สถานประกอบการต้ังอยู่ 
• กรณีสถานประกอบการมีหลายสาขา ให้ย่ืนที่ ส านักงานใหญ่ 
• การพิจารณาตามระเบียบกรมการจัดหางาน ปี 2559 
• พิจารณาอนุญาต 25 ประเภทกิจการ ยกเว้นกิจการรับเหมาแรงงาน 
• พิจารณาถึงความจ าเป็นและเหมาะสมและการให้โอกาสคนไทยก่อน 
• แจ้งผลการอนุญาตภายใน 15 วัน  
• โควตามีอายุ 1 ปี 





2. การยื่นค าร้องขอน าเข้า 

• ย่ืน แบบ นจ.2 ณ สจจ./สจก. ที่คนต่างด้าวจะท างาน 
• หนังสือแต่งต้ังบริษัทจัดหางานประเทศต้นทาง 
• หนังสือสัญญาจ้างงาน 
• ส าเนาเอกสารนายจ้าง 
• กรณีมอบอ านาจให้พนักงาน ต้องแสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน 
• กรณีมอบอ านาจให้ผู้รับอนุญาต แนบส าเนาสัญญาและส าเนาใบอนุญาต

(นจ.4) 
• สจจ./สจก. ส่งเอกสารค าร้องไปให้ประเทศต้นทาง 

 น าเข้า 59 นายจ้าง 





3. ประเทศต้นทาง 

• รับสมัคร คัดเลือก ท าสัญญา  
• ท าบัญชีรายช่ือแจ้งให้นายจ้างไทยทราบ 



4. การย่ืนบัญชีรายชื่อขออนุญาตท างานแทนคนต่างด้าว 

• ย่ืนบัญชีรายช่ือพร้อมแบบ ตท.2 ณ สจจ./สจก. ที่ย่ืนค าร้อง 
• ช าระค่าค าร้องพร้อมค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างานตามสัญญาจ้าง 
• กรณีนายจ้างด าเนินการน าเข้าด้วยตนเอง ต้องวางหลักประกันด้วย 
• กรณีมอบอ านาจให้พนักงานด าเนินการ แสดงหลักฐานการเป็นพนักงาน 
• กรณีมอบอ านาจให้ผู้รับอนุญาตด าเนินการแนบส าเนาสัญญาและส าเนา

ใบอนุญาต (นจ.4) – นายจ้างไม่ต้องวางหลักประกัน 
• สจจ./สจก. ส่งเร่ืองไปยังส านักบริหารแรงงานต่างด้าว 



5. การอนุญาตให้น าเข้า 

• สบต. มีหนังสือแจ้งการอนญุาตให้น าคนต่างด้าวมาท างานในประเทศ ดังนี้ 
     (1) หนังสือแจ้งให้นายจ้างทราบ 
     (2) หนังสือแจ้งสถานทูตไทย (เวียงจันทน์/พนมเปญ/ฮานอย) พิจารณาตรวจ

ลงตรา 
     (3) หนังสือถึง สตม.เพื่ออนุญาตให้คนต่างด้าวเดินทางเข้าประเทศไทย 
     (4) หนังสือยืนยันการจ้างคนต่างด้าวให้ทางการประเทศต้นทางทราบ (เมียน

มา/เวียดนาม) 
• นายจ้างหรือผู้รับมอบอ านาจ เป็นผู้รับหนังสือจาก สบต. 
 



6. การอบรมก่อนท างาน 

• เมื่อนายจ้างน าคนงานเข้าประเทศไทยผ่านด่านตรวจคนเข้าเมือง ให้น า
คนงานเข้ารับการอบรมที่ศูนย์แรกรับและสิ้นสุดการจ้าง 

      สัญชาติลาว - เข้าศูนย์ฯ จังหวัดหนองคาย 
      สัญชาติกัมพูชา - เข้าศูนย์ฯ จังหวัดสระแก้ว 
      สัญชาติเมียนมา - เข้าศูนย์ฯ จังหวัดตาก 
      สัญชาติเวียดนาม - อบรมที่ สจจ./สจก. ในท้องท่ี 
• จนท.ศูนย์ฯ จะส่งข้อมูลคนงานที่ผ่านการอบรมให้ สจจ./สจก. *** 



7. ขอรับใบอนุญาตท างาน 

• คนต่างด้าวไปตรวจสุขภาพ 
• น าใบรับรองแพทย์ไปรับใบอนุญาตท างาน ณ สจจ./สจก.ที่ย่ืนค าร้อง 
• ได้รับอนุญาตให้ท างานตั้งแต่วันที่ได้รับอนุญาตให้อยู่ในราชอาณาจักร

(วันที่ ตม.ประทับตราอนุญาต) 
 



8. ส้ินสุดวาระการจ้างงาน 

• คนงานเดินทางกลับประเทศต้นทางก่อนวีซ่าหมดอายุ 
• เดินทางเข้าศูนย์แรกรับเข้าท างานและสิ้นสุดการจ้าง เพื่อพักรอและ

ตรวจสอบสิทธิที่พึงจะได้รับก่อนกลับประเทศ 
• กรณีนายจ้างต้องการจ้างกลับเข้ามาท างานใหม่ ให้ย่ืนค าร้องล่วงหน้า 

และคนงานจะต้องเดินทางกลับประเทศต้นทาง 30 วันก่อนเข้ามาท างาน
ใหม่ 



การใช้แรงงานต่างด้าวในกจิการที่ได้รับ BOI 

ประกาศส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน  ที ่ป 1/2559  
เมือ่วนัที ่ 29  เมษายน  2559 

1.  ผ่อนผันให้ใช้แรงงานต่างด้าวไร้ฝีมือ ถูกต้องตามกฎหมาย ถึง 31 ธ.ค.61 
     - แรงงานหลบหนีเข้าเมืองอนุญาตให้ท างานช่ัวคราว (บัตรสีชมพู) 
     - แรงงานน าเข้าตาม MOU 
2.  ตั้งแต่ 1 ม.ค.62 เป็นต้นไป จะอนุญาตให้ใช้เฉพาะแรงงานน าเข้า MOU 
 
   



การเพิม่สถานที่ท างาน 

• แรงงานจดทะเบียน  และแรงงานน าเข้า MOU 

• การเพิ่มสถานที่ท างานของนายจ้างรายเดียวกัน 
• ในกิจการก่อสร้าง ขนส่งสินค้า หรือกิจการอื่น ๆ ที่มีลักษณะการท างาน

หลายแห่ง 
• ในท้องท่ีจังหวัดเดียวกันย่ืน 1 ค าขอ (ทุกสถานที่ในท้องท่ีจังหวัด) 
• หลายท้องท่ีจังหวัด ย่ืน 1 ค าขอต่อการเพิ่ม 1 ท้องท่ีจังหวัด 

• ค่าค าขอละ 100 บาท ยกเว้นค่าธรรมเนียมการเพิ่มท้องท่ี 

 



การคืนค่าธรรมเนียมการอนุญาตท างาน 

ในกรณี ดังน้ี 
1. คนต่างด้าวไม่ได้เดินทางเข้ามาท างานกับนายจ้าง 

2. คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาในประเทศแล้ว ตรวจสุขภาพไม่ผ่าน 



การคืนเงินหลักประกันของนายจ้าง 

ในกรณี ดังนี้ 
1.  คนต่างด้าวไม่ได้เดินทางเข้ามาท างานกับนายจ้าง 
2.  คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาท างานกับนายจ้างจนครบสัญญาและเดินทาง 
      กลับประเทศต้นทาง 
3.  คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้วตรวจโรคไม่ผ่าน ไม่สามารถ 
     ขอใบอนุญาตท างานได้ จะต้องเดินทางกลับประเทศ 
4.  คนต่างด้าวเดินทางเข้ามาแล้ว ท างานไม่ครบวาระจ้างงาน 4 ปี  
    ได้รับการเปลี่ยนนายจ้าง 

 



การตรวจสุขภาพ 

จากสถานพยาบาลที่มีแพทย์ผู้ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตาม
กฎหมายว่าด้วยวิชาชีพเวชกรรม ที่รับรองว่าไม่เป็นบุคคล
วิกลจริตหรือมีจิตฟ่ันเฟือนไม่สมประกอบ และไม่เป็นโรค
เรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะปรากฏ
อาการอันเป็นที่รังเกียจแก่สังคม โรคติดยาเสพติดให้โทษ 
โรคพิษสุราเรื้อรังและโรคซิฟิลิสในระยะที่ 3 



 
จบการน าเสนอ 

 
...สวัสดีค่ะ... 

 
 


